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Joseph Ra inger – Benedikt XVI.

Ježiš Nazaretský
II. diel: Od vstupu do Jeruzalemu po zmŕtvychvstanie

Dobrá kniha, Trnava, 2011

preklad: Jaroslav Cepko

• 42
Gregor Nazianzský († okolo roku 390) sa pokúsil o akúsi retrospektívnu periodizáciu náboženských dejín,
vychádzajúc z dátumu zničenia jeruzalemského chrámu. Hovorí o Božej trpezlivosti, ktorá ľudom neprika-
zuje nič, čomu by nemohli porozumieť. Boh sa správa ako dobrý vychovávateľ či lekár. Niektoré obyčaje
pomaly odstraňuje, iné toleruje, a tak vedie ľudí vpred. „Nie je jednoduché zmeniť zvyky, ktoré platia od-
dávna a ľudia ich zachovávajú…Čo tým chcem povedať? Prvý zákon potlačil modly, no trpel obety. Druhý
zákon ukončil obety, no nezakázal obriezku. Tým, že ľudia akceptovali potlačenie tohto zvyku, urobili len
to, že sa vzdali niečoho, čo bolo iba trpené.“ (cit. podľa Barbel, s. 261–263). V perspektíve opísanej týmto
cirkevným otcom sa obety predpísané Tórou javia iba ako čosi dočasne tolerované – ako jedna z etáp na
ceste k pravému uctievaniu Boha, ako predpríprava, ktorou bolo potrebné prejsť a z ktorej nás vyviedol
Kristus.

• 74
(…) Judášova tragédia – okrem zrady – spočíva v tom, že už nedokázal veriť v odpustenie. Jeho ľútosť sa
mení v zúfalstvo. Vidí len seba a svoju temnotu. Nevidí už Ježišovo svetlo, ktoré dokáže rozjasniť temnotu
a premôcť ju. Tým nám Judáš ukazuje nesprávny druh ľútosti: ľútosť, ktorá nedokáže dúfať, ale vidí len
vlastnú tmu, je ničivá a nie je pravou ľútosťou. K pravej ľútosti patrí pevná nádej, ktorá vychádza z viery
v prevahu svetla (…).

• 87
„Večný život“ nie je – ako by sa pravdepodobne mimovoľne nazdával moderný čitateľ – život, ktorý prichá-
dza po smrti, lebo terajší život sa pomíňa, a preto nemôže byť večný. „Večný život“ je život osebe, samotný
život, ktorý možno prežívať aj v tomto čase a ktorý fyzická smrť nemôže narušiť. O to práve ide: uchopiť už
teraz skutočný život, ktorý nikto a nič nemôže zničiť.

• 88
(…) [U Platóna] nájdeme (…) i predstavu, že človek sa môže stať nesmrteľným tak, že sa spojí s tým, čo je
nesmrteľné samo osebe. Čím viac sa človek ponára do pravdy, čím pevnejšie sa s ňou spája a nasleduje ju,
tým viac sa viaže k tomu a napĺňa tým, čo nemôže byť zničené.

• 90
Úkon vysviacky, „posvätenia“ zahŕňa dve zdanlivo protichodné, no v skutočnosti úzko súvisiace stránky.
„Vysviacka“ alebo „posvätenie“ na jednej strane vyčleňuje z toho, čo je všedné, z oblasti bežného ľudského
života. Posvätený predmet je tým pozdvihnutý do novej, človeku nedostupnej sféry. Toto vyčlenenie však
zároveň zahŕňa aj podstatný moment „pričlenenia“. Práve vďaka tomu, že posvätená vec alebo osoba bola
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úplne odovzdaná Bohu, je tu zároveň pre svet a pre ľudí, zastupuje ich amá ich spasiť.Môžeme tiež povedať,
že vyčlenenie a poslanie tu tvoria jediný celok.

• 188
Čo sa (…) stane, ak sa pravda má za nič? Bola by vôbec možná nejaká spravodlivosť? Nemali by existovať
všeobecné kritériá, ktoré by zaručovali spravodlivosť skutočne pre všetkých – kritériá, ktoré by nepodliehali
rozmarom meniacich sa názorov a mocenských zoskupení? Vari to nie je tak, že veľké diktatúry fungovali
iba vďaka moci ideologických lží a že národy spod nich dokázala vyslobodiť len pravda?

• 188
Klasická scholastická definícia označuje pravdu za adaequatio intellectus et rei – „zhodu medzi rozumom
a skutočnosťou“ (Tomáš Akvinský, S. theol. I q2i a2 c). Keď ľudský rozum odzrkadľuje vec tak, ako sama
osebe je, nachádza človek pravdu. No nachádza z nej iba malý výsek – nejde o pravdu v celej jej šírke
a úplnosti.

• 189
(…) Na tomto svete sú pravda a omyl, pravda a lož vždy zmiešané a sotva ich možno od seba oddeliť.
Pravda tu nežiari v celej svojej veľkosti a čistote. Svet je „pravdivý“ iba v miere, v akej odzrkadľuje Boha,
stvoriteľský Zmysel a večný Rozum, z ktorého sám pochádza. A bude sa stávať o to pravdivejším, o čo viac
sa bude približovať k Bohu. Človek sa stane pravdivým a stane sa sám sebou, ak bude v súlade s Bohom.
Vtedy sa dostane k najhlbšiemu jadru svojej podstaty. Boh je skutočnosť, ktorá dáva bytie a zmysel.
„Vydávať svedectvo pravde“ znamená postaviť Boha a jeho vôľu proti záujmom a silám sveta. Boh je me-
radlom bytia. V tomto zmysle je pravda ozajstným „kráľom“, ktorý dáva všetkému vlastné svetlo a dôstoj-
nosť. Mohli by sme tiež povedať, že „vydávať svedectvo pravde“ znamená vo svetle Boha, stvoriteľského
Rozumu, robiť stvorenie čitateľným a jeho pravdu prístupnou tak, aby sa mohla stať meradlom a smerodaj-
ným kritériom v ľudskom svete a aby proti veľkým a mocným vystúpila moc pravdy a všeobecne platné
právo, právo pravdy.

• 268
To, prečo Boh koná v tichosti, zostáva jeho tajomstvom. Je jeho tajomstvom, prečo svoje vlastné dejiny
buduje uprostred veľkých dejín ľudstva len krôčik po krôčiku; prečo sa stáva človekom, a pritom ho jeho
súčasníci a významné sily dejín môžu úplne prehliadnuť; prečo trpí, umiera a ako Vzkriesený chce prísť
k ľudstvu iba prostredníctvom viery svojich učeníkov, ktorým sa ukázal; prečo jednostaj tíško klope na
dvere nášho srdca, a keď mu ich otvoríme, iba postupne nám otvára zrak.
A predsa – nie je práve v tomto čosi božské? Nepremáhať vonkajšou silou, ale ponechávať slobodu, dávať
a prebúdzať lásku. A nie je to, čo sa nám na prvý pohľad zdá také malé, v skutočnosti, ak sa nad tým
poriadne zamyslíme, čímsi veľkým? Azda nevychádza z Ježiša svetelná stopa, čo stáročiami rastie, ktorá
nemôže pochádzať od obyčajného človeka a prostredníctvom ktorej do sveta žiari Božie svetlo? Dokázalo
by ohlasovanie apoštolov získať odozvu v podobe viery a vybudovať celosvetové spoločenstvo, keby v ňom
nepôsobila sila pravdy?

• 280
Na koniec Prvého listu Korinťanom apoštol Pavol kladie tú istú modlitbu v aramejskom znení, ktoré sa
podľa toho, kde toto zvolanie rozdelíme, dá chápať dvojakým spôsobom:Marana tha („Pane, príď!“), alebo
Maran atha („Pán prišiel“). V takomto dvojakom čítaní sa zviditeľňuje špecifikum kresťanského očakávania
Ježišovho príchodu. Je to volanie „Príď!“ a zároveň vďačná istota „On prišiel“.
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